Styremøte

30.10.2017
Kl.11:00

Til stede:
Leder
Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Leder EK-Land
Leder Individuelt Hav

Eirik Birkeland (på skjerm fra Sauda)
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Anbjørn Lærdal
Arild E. Andersen
Fredrik Crowo
Ståle Skretting - Referent
Tone-Lise Håland

1. Åpning ved Geir Terje Stengårdsbakken
Geir Terje åpnet møtet kl.11:00. Geir Terje ledet møtet på grunn av Eirik var syk hjemme. Eirik
deltok på møtet via skjerm.
2. Protokoller og referater
2.1. Vi gikk gjennom referat fra styremøtet 3. oktober. Etter en tilføyelse av tekst som handlet om
Ptil tilsyn (punkt 9. vernefaglig) ble referat godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 30.10.17. 11 nye medlemmer siden sist
styremøte. Veldig positiv medlemsutvikling.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Ingen innkomne saker. Anbjørn informerte styret om en sak angående sammenligninger
rundt lokale lønnsforhold mellom ulike selskaper på norsk sokkel som et medlem har meldt
inn. Eirik vil gå gjennom styrets strategi for lønn på årets TV samlinger.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje gikk gjennom budsjett for til og med september. Vi ligger litt over på budsjett når
det gjelder inntekt. Grunnen til det er flere medlemmer. I det store og hele er vi på linje i
henhold til budsjettet.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. TV samling. Begge kurs for 2017 er fulltegnet.
7. Prosjekter
7.1. Anbjørn, vår deltaker i prosjektgruppen, informerte styret om status på UWP/Tor 2 prosjektet.
Sist møte i prosjektgruppen var tirsdag 24. oktober. I det møtet var både Statoil, Total og Ptil

deltakere. I møtet gikk Statoil gjennom deres erfaringer med UWP på Oseberg. Det ble blant
annet gjennomgått erfaringene med oppkopling av båt mot UWP og hvordan dette fungerer i
praksis. Også tariff for personell som jobber på UWP var et av temaene som ble diskutert.
Anbjørn informerte oss om at det var et bra møte med mange gode spørsmål og tema.
Bedriftens foreløpige tidsplan for prosjektet er at i løpet av 2018 vil avgjørelsen for hvilken
løsning som blir valgt tatt.
7.2. VIKING. Geir Terje informerte om arbeidet i prosjektet.
7.3. Konkraft. Geir Terje oppdaterte styret om status for arbeidet i dette prosjektet. Han har vært
på et møte i oktober. Neste møtet i dette prosjektet er onsdag 8. november.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Tone-Lise informerte styret om nye regler for helikopterflyging på sokkelen. Informasjonen
dreide seg om endrede regler for flyging i dårlig vær. Tone-Lise presenterte et skjema som
omhandlet de nye reglene. Hovedessensen i informasjonen er at det ikke skal være flyging
ved spesifikke tall når det gjelder vind og bølgehøyde.
8.2. Utklareringsskjema. Geir Terje informerte om et nytt punkt (punkt 16, Arbeidsdyktighet) i
skjema for fratredelse. Teksten i punktet er: Jeg er fullt arbeidsdyktig, 100% frisk. Dette
punktet mener styret ikke skal være i skjemaet. Det ble besluttet at dette tas opp med
bedriften på neste møte med HR.
8.3. Valgfrihet angående hotell. Et medlem har sendt denne saken til styret. Det handler om at
det er en ulempe for ansatte som skal ut med 07:00 flight at de ikke kan bruke nærmeste
hotell. Denne saken er tatt opp med bedriften som ser på en løsning.
8.4. Tilbud om utløsing av pensjon over 12 G. Geir Terje informerte om regler internt i bedriften
angående dette.
8.5. Mobil offshore. Det ble informert i møtet at AkerBp ansatte har fått tillatelse til å ha med
mobiltelefon offshore. Geir Terje informerte styret om at dette er en sak som er tatt opp med
bedriften mange ganger de seneste årene, vi stiller oss uforstående til bedriftens standpunkt
i denne saken. Styret jobber videre for å oppheve mobilforbudet.
8.6. Aktivitetsliste. Listen ble oppdatert med fem nye saker som er gjennomført og
ferdigbehandlet.
8.7. Årshjul. Ståle sender årshjulet ut til styret.
8.8. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker. Blant annet ny hytte på Gran
Canaria, julebord og julearrangement.
9. Vernefaglig
9.1. KHVO, Frode Nirisen, informerte om følgende saker:
- Nye prosedyrer for brønndreping og lagring av chicsan.
- Anbjørn har blitt vår representant i en gruppe som skal se på MOB-båt beredskap på
sokkelen.
- Livbåt EKOK. Kenneth Nordbø representerer oss i gruppen som arbeider med den saken.
- Norsk språk på sokkelen. Frode har deltatt på møte hos Ptil som handlet om dette tema. Vi
jobber med krav om at kontrakter, prosedyrer og rapporter og evt. annet skriftlig skal være på
norsk.
10. Eventuelt
Geir Terje gikk gjennom følgende saker. Lønn i andre selskaper på norsk sokkel (tatt opp i punkt
4.1) og betaling for reiser offshore i Statoil.

Møtet avsluttet kl.15:00

